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II
(Icke-lagstiftningsakter)

INTERNATIONELLA AVTAL
BESLUT AV RÅDET OCH FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS
MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET,
av den 24 juni 2010
om undertecknande och provisorisk tillämpning av protokollet om ändring av luftfartsavtalet
mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å andra sidan
(2010/465/EU)
inhemsk lagstiftning, med förbehåll för att det kan
komma att ingås vid en senare tidpunkt.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH FÖRETRÄDARNA FÖR
MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR
ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 100.2, jämförd med artikel 218.5 och 218.8
första stycket,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena si
dan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemssta
ter, å andra sidan, undertecknat den 25 och 30 april
2007 (nedan kallat avtalet) inbegrep en skyldighet för
båda parter att inleda andra etappen av förhandlingarna.

(7)

Det är nödvändigt att fastställa förfaranden för beslut, i
förekommande fall, om hur den provisoriska tillämp
ningen av protokollet ska avbrytas och om hur åtgärder
ska vidtas i enlighet med artikel 21.5 i avtalet i dess
lydelse enligt protokollet. Det är också nödvändigt att
fastställa förfaranden för tillfälligt upphävande av det öm
sesidiga erkännandet av tillsynsbeslut avseende lufttrafik
företags lämplighet och medborgarskap i enlighet med
artikel 6a.2 i avtalet i dess lydelse enligt protokollet
och för genomförande av vissa bestämmelser i avtalet,
inklusive bestämmelser som gäller miljö i enlighet med
artikel 15.5 i avtalet i dess lydelse enligt protokollet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

(3)

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande den
1 december 2009 har Europeiska unionen ersatt och
efterträtt Europeiska gemenskapen.
Kommissionen har på unionens och medlemsstaternas
vägnar förhandlat fram ett protokoll om ändring av av
talet (nedan kallat protokollet) i överensstämmelse med
artikel 21 i det avtalet.

(4)

Protokollet paraferades den 25 mars 2010.

(5)

Protokollet är fullt förenligt med unionslagstiftningen,
särskilt med EU:s system för handel med utsläppsrätter.

(6)

Det protokoll som förhandlats fram av kommissionen
bör undertecknas och tillämpas provisoriskt av unionen
och medlemsstaterna, i den mån det är tillåtet enligt

Undertecknande och provisorisk tillämpning
1.
Undertecknandet av protokollet om ändring av luftfarts
avtalet mellan Amerikas förenta stater, å ena sidan, och Euro
peiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan,
(nedan kallat protokollet) godkänns härmed på unionens vägnar,
med förbehåll för att protokollet ingås.
Texten till protokollet åtföljer detta beslut.
2.
Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller
de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på
unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.
3.
Protokollet ska, i avvaktan på att det träder i kraft, till
lämpas provisoriskt av unionen och dess medlemsstater, i den
mån det är tillåtet enligt inhemsk lagstiftning, från och med
dagen för undertecknande.
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4.
Beslut om att avbryta den provisoriska tillämpningen av
protokollet och att underrätta Amerikas förenta stater om detta
i enlighet med artikel 9.2 i protokollet, och beslut om att
återkalla en sådan underrättelse, ska fattas av rådet på unionens
och medlemsstaternas vägnar med enhällighet i enlighet med
tillämpliga bestämmelser i fördraget.
Artikel 2
Tillfälligt upphävande av ömsesidigt erkännande
Ett beslut om att tillfälligt upphäva det ömsesidiga erkännandet
av tillsynsbeslut avseende lufttrafikföretags lämplighet och med
borgarskap och om att informera Förenta staterna om detta i
enlighet med artikel 6a.2 i avtalet i dess lydelse enligt protokol
let, ska fattas av rådet på unionens och medlemsstaternas väg
nar med enhällighet i enlighet med relevanta bestämmelser i
fördraget.
Artikel 3
Gemensamma kommittén
1.
Unionen och medlemsstaterna ska företrädas i den gemen
samma kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18 i
avtalet, i dess lydelse enligt protokollet, av företrädare för kom
missionen och medlemsstaterna.
2.
När det gäller frågor som omfattas av unionens exklusiva
behörighet och för vilka det inte krävs antagande av ett beslut
med rättslig verkan, ska den ståndpunkt som ska intas av unio
nen och dess medlemsstater inom gemensamma kommittén
antas av kommissionen och ska meddelas i förväg till rådet
och medlemsstaterna.
3.
För beslut som fattas av gemensamma kommittén och
som omfattas av unionens behörighet ska den ståndpunkt
som ska intas av unionen och dess medlemsstater antas av rådet
med kvalificerad majoritet efter ett förslag från kommissionen,
såvida inte tillämpliga röstningsförfaranden som fastställs i för
draget föreskriver annat.
4.
För beslut som fattas av gemensamma kommittén i frågor
som omfattas av medlemsstaternas behörighet ska den stånd
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punkt som ska intas av unionen och dess medlemsstater antas
enhälligt av rådet efter ett förslag från kommissionen eller från
någon medlemsstat, såvida inte en medlemsstat har informerat
rådets generalsekretariat inom en månad efter antagandet av
ståndpunkten om att den kan ge sitt samtycke till det beslut
som ska fattas av gemensamma kommittén endast efter god
kännande av dess lagstiftande församling, särskilt på grund av
en reservation för parlamentsbehandling.
5.
Unionens och medlemsstaternas ståndpunkt inom gemen
samma kommittén ska läggas fram av kommissionen, utom för
frågor som omfattas av medlemsstaternas exklusiva behörighet,
då den ska läggas fram av rådets ordförandeskap eller, om rådet
så beslutar, av kommissionen.
Artikel 4
Beslut i enlighet med artikel 21.5 i avtalet
Ett beslut om att inte tillåta den andra partens lufttrafikföretag
att öka turtätheten eller gå in på nya marknader inom ramen
för avtalet och om att underrätta Amerikas förenta stater om
detta, eller om att godkänna att ett sådant beslut upphävs, som
fattats i enlighet med artikel 21.5 i avtalet, i dess lydelse enligt
protokollet, ska antas av rådet på unionens och medlemsstater
nas vägnar med enhällighet i enlighet med tillämpliga bestäm
melser i fördraget.
Artikel 5
Information till kommissionen
Medlemsstaterna ska omedelbart informera kommissionen om
varje begäran eller underrättelse som de gör eller tar emot i
enlighet med artikel 15 i avtalet i dess lydelse enligt protokollet.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 2010.
På rådets vägnar
J. BLANCO LÓPEZ

Ordförande
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PROTOKOLL
om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater som undertecknades den 25 och 30 april 2007

AMERIKAS FÖRENTA STATER (nedan kallade Förenta staterna),
å ena sidan, och
KONUNGARIKET BELGIEN,
REPUBLIKEN BULGARIEN,
REPUBLIKEN TJECKIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
REPUBLIKEN ESTLAND,
IRLAND,
REPUBLIKEN GREKLAND,
KONUNGARIKET SPANIEN,
REPUBLIKEN FRANKRIKE,
REPUBLIKEN ITALIEN,
REPUBLIKEN CYPERN,
REPUBLIKEN LETTLAND,
REPUBLIKEN LITAUEN,
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
REPUBLIKEN UNGERN,
MALTA,
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,
REPUBLIKEN POLEN,
REPUBLIKEN PORTUGAL,
RUMÄNIEN,
REPUBLIKEN SLOVENIEN,
REPUBLIKEN SLOVAKIEN,
REPUBLIKEN FINLAND,
KONUNGARIKET SVERIGE,
FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
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som är parter i fördraget om Europeiska unionen och i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som är
medlemsstater i Europeiska unionen (nedan kallade medlemsstaterna)
och EUROPEISKA UNIONEN,
å andra sidan,
SOM ÄMNAR bygga vidare på den ram som skapats genom luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europe
iska gemenskapen och dess medlemsstater, som undertecknades den 25 och 30 april 2007 (nedan kallat avtalet), med
målsättningen att öppna marknaderna och maximera fördelarna för konsumenter, lufttrafikföretag, arbetskraft och befolk
ning på båda sidor av Atlanten,
SOM UPPFYLLER mandatet i artikel 21 i avtalet om att snabbt förhandla fram ett avtal om den andra etappen som
påskyndar uppnåendet av denna målsättning,
SOM ERKÄNNER att Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen till följd av ikraftträdandet, den
1 december 2009, av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen, och att Europeiska gemenskapens samtliga rättigheter och skyldigheter och alla hänvisningar
till Europeiska gemenskapen i avtalet från och med den dagen gäller Europeiska unionen,
HAR ENATS OM ATT ÄNDRA AVTALET ENLIGT FÖLJANDE.

Artikel 1
Definitioner
Artikel 1 i avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Följande nya definition ska föras in efter punkt 2:

”Artikel 6a
Ömsesidigt erkännande av beslut om tillsyn när det
gäller lufttrafikföretagets lämplighet och medborgarskap
1.
När en ansökan om trafiktillstånd har tagits emot, i
enlighet med artikel 4, från en parts lufttrafikföretag ska
den andra partens luftfartsmyndigheter erkänna beslut om
lämplighet och/eller medborgarskap som den första partens
luftfartsmyndigheter har fattat med avseende på det lufttrafik
företaget, som om ett sådant beslut hade fattats av den par
tens egna luftfartsmyndigheter, och inte utreda ärendet vidare,
utom i fall som avses i led a.

”2a.
fastställande av medborgarskap: slutsats att ett lufttrafik
företag som önskar bedriva luftfart enligt detta avtal uppfyl
ler kraven i artikel 4 avseende ägande, kontroll i praktiken
och huvudsaklig verksamhet.”

2. Följande nya definition ska föras in efter punkt 3:

”3a.
beslut om lämplighet: slutsats att ett lufttrafikföretag
som önskar bedriva luftfart enligt detta avtal har tillfredsstäl
lande finansiell kapacitet och lämplig ledningskompetens för
att bedriva sådan luftfart, och kan efterleva de lagar, andra
författningar och krav som reglerar sådan luftfartsverksam
het.”

a) Om den mottagande partens luftfartsmyndigheter, när en
ansökan om trafiktillstånd från ett lufttrafikföretag har
tagits emot eller efter det att ett sådant tillstånd har be
viljats, har särskilda skäl att hysa farhågor om att vill
koren i artikel 4 för beviljande av bemyndiganden eller
tillstånd, trots det beslut som fattats av den andra partens
luftfartsmyndigheter, inte är uppfyllda ska de omedelbart
kontakta de myndigheterna och framföra faktiska skäl för
sina farhågor. I sådana fall får endera parten kalla till
samråd, som ska inbegripa företrädare för relevanta luft
fartsmyndigheter och/eller kompletterande information av
relevans för farhågorna; en sådan begäran ska uppfyllas så
snart det är praktiskt möjligt. Om frågan inte kan lösas
får endera parten hänskjuta ärendet till den gemensamma
kommittén.

Artikel 2
Ömsesidigt erkännande av beslut om tillsyn när det gäller
lufttrafikföretagets lämplighet och medborgarskap
Följande nya artikel 6a ska föras in efter artikel 6:

b) Denna artikel gäller inte beslut om certifikat eller licenser
avseende säkerheten, om säkerhetsarrangemang eller om
försäkringstäckning.
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2.
Parterna ska informera varandra i förväg där så är
praktiskt möjligt, eller så snart som möjligt i efterhand, via
den gemensamma kommittén om mera omfattande föränd
ringar av de kriterier de tillämpar för de beslut som avses i
punkt 1. Om den mottagande parten begär samråd om nå
gon sådan förändring ska det hållas i den gemensamma
kommittén inom 30 dagar från det att begäran framfördes,
såvida inte parterna kommer överens om annat. Om den
mottagande parten, till följd av ett sådant samråd, anser att
den andra partens ändrade kriterier inte skulle vara tillfreds
ställande för ett ömsesidigt erkännande av beslut om tillsyn
får den mottagande parten informera den andra parten om
upphävande av punkt 1. Den mottagande parten får när som
helst annullera upphävandet. Den gemensamma kommittén
ska underrättas om detta.”

Artikel 3
Miljöskydd
Artikel 15 i avtalet ska strykas helt och ersättas med följande:

”Artikel 15
Miljöskydd
1.
Parterna inser vikten av att beakta miljöskyddet vid
utarbetandet och genomförandet av en internationell luftfarts
politik, och beaktar noga kostnaderna för och nyttan av
miljöskyddsåtgärder vid utarbetandet av en sådan politik,
och lägger, där så är lämpligt, gemensamt fram effektiva
globala lösningar. Parterna har i detta avseende för avsikt
att, på ett ekonomiskt rimligt sätt, samarbeta för att begränsa
eller minska den internationella luftfartens effekter på miljön.

2.
Vid prövningen av förslag till miljöskyddsåtgärder, på
regional, nationell eller lokal nivå, bör parterna göra en be
dömning av om åtgärderna kan komma att inskränka ut
övandet av rättigheter som följer av detta avtal och, om
åtgärderna antas, vidta lämpliga åtgärder för att mildra in
skränkningarna. På en parts begäran ska den andra parten
tillhandahålla en beskrivning av sådana åtgärder för att be
döma och mildra inskränkningarna.

3.
Miljöskyddsåtgärder ska, om inte skiljaktigheter an
mälts, följa de luftfartsrelaterade miljönormer som fastställts
av Internationella civila luftfartsorganisationen i bilagor till
konventionen. Parterna ska tillämpa alla miljöskyddsåtgärder
som påverkar luftfart enligt detta avtal i enlighet med artik
larna 2 och 3.4.

4.
Parterna bekräftar att medlemsstaterna och Förenta sta
terna har åtagit sig att tillämpa principen om en väl avvägd
strategi.
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5.
Följande bestämmelser gäller för införandet av nya ob
ligatoriska bullerbaserade driftsrestriktioner vid flygplatser
med mer än 50 000 flygrörelser med civila underljudsflyg
plan per kalenderår:

a) En parts ansvariga myndigheter ska göra det möjligt att
beakta synpunkter från berörda parter under beslutspro
cessen.

b) Den andra parten ska minst 150 dagar före ikraftträdandet
av nya driftsrestriktioner underrättas om dessa. En skriftlig
rapport ska utan dröjsmål tillhandahållas den andra par
ten, på dennes begäran, med förklaring av skälen till in
förandet av driftsrestriktionerna, miljömålet för flygplat
sen, och de åtgärder som är avsedda att uppfylla målet.
Rapporten ska innehålla en relevant bedömning av vad
som är troligt beträffande kostnaderna för och nyttan av
de olika åtgärder som övervägs.

c) Driftsrestriktionerna ska i) vara icke-diskriminerande, ii)
inte vara mer restriktiva än nödvändigt för att det miljö
mål som fastställts för en särskild flygplats ska kunna
uppnås, och iii) vara icke godtyckliga.

6.
Parterna godkänner och ska uppmuntra informations
utbyte och regelbunden dialog mellan experter, framför allt
via befintliga kommunikationskanaler, i syfte att förbättra
samarbetet, i enlighet med gällande lagar och andra författ
ningar, avseende den internationella luftfartens miljöpåverkan
och lösningar för att minska denna påverkan, inbegripet

a) forskning och utveckling avseende miljövänlig luftfartstek
nik,

b) förbättring av den vetenskapliga kunskapen om effekterna
av luftfartsutsläpp, för att skapa bättre förutsättningar för
politiska beslut,

c) innovation inom flygledningstjänsten i syfte att minska
luftfartens miljöpåverkan,

d) forskning och utveckling avseende hållbara alternativa
flygbränslen, och

e) utbyte av åsikter angående frågor och möjligheter i inter
nationella forum om luftfartens miljöpåverkan, inklusive
samordning av ståndpunkter där så är lämpligt.
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7.
I syfte att undvika överlappande åtgärder och kostnader
och minska den administrativa bördan så mycket som möjligt
för lufttrafikföretagen ska den gemensamma kommittén, på
begäran av parterna och med hjälp av experter, utveckla
rekommendationer avseende eventuell överlappning mellan
och konsekvens i de olika marknadsbaserade åtgärder som
parterna vidtar för att tackla luftfartsutsläpp. Genomförandet
av sådana rekommendationer ska vara föremål för det interna
godkännande eller den interna ratificering som kan krävas av
varje part.

8.
En part som anser att en fråga som rör luftfartsrelaterat
miljöskydd, inbegripet förslag till nya åtgärder, kan inverka på
tillämpningen eller genomförandet av detta avtal får begära
att gemensamma kommittén sammanträder i enlighet med
artikel 18 för att pröva frågan och, om kommittén anser
att partens synpunkter är välgrundade, utarbeta lämpliga
svarsåtgärder.”

Artikel 4
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hur eventuella brister i den luftfartsrelaterade infrastrukturen
begränsar de friheter som anges i artikel 3, effekten av
skyddsåtgärder enligt artikel 9, hur konkurrensförhållandena
påverkas (även i fråga om datoriserade bokningssystem) och
avtalets arbetsmarknadspolitiska konsekvenser. Gemensamma
kommittén ska också kontinuerligt överväga enskilda frågor
eller förslag som någon part bedömer påverkar, eller kan
påverka, verksamheten inom ramen för avtalet, t.ex. motstri
diga krav i lagstiftningen.

4.
Gemensamma kommittén ska också bygga upp sam
arbetet genom att

a) överväga vilka områden som kan komma i fråga för en
vidareutveckling av avtalet, inbegripet rekommendationer
om ändring av avtalet,

b) överväga de arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna av
tillämpningen av avtalet, och utforma lämpliga svarsåtgär
der i frågor som på goda grunder anses angelägna,

Den sociala dimensionen
Följande nya artikel 17a ska föras in efter artikel 17:

”Artikel 17a
Den sociala dimensionen
1.
Parterna erkänner betydelsen av den sociala dimensio
nen i avtalet, och fördelarna som uppstår när öppna mark
nader kompletteras med hög standard i fråga om arbetsnor
mer. De möjligheter som skapas genom avtalet är inte av
sedda att undergräva arbetsnormerna eller de arbetsrelaterade
rättigheter och principer som ingår i parternas respektive
lagstiftning.

2.
Principerna i punkt 1 ska vägleda parterna när de till
lämpar avtalet, inbegripet den gemensamma kommitténs re
gelbundna överväganden av de arbetsmarknadspolitiska kon
sekvenserna av avtalet, och utformningen av lämpliga svars
åtgärder i frågor som på goda grunder anses angelägna, i
enlighet med artikel 18.”

Artikel 5
Gemensamma kommittén
Artikel 18.3, 18.4 och 18.5 i avtalet ska strykas helt och er
sättas med följande:

”3.
Gemensamma kommittén ska, där så är lämpligt,
granska den övergripande tillämpningen av avtalet, inbegripet

c) föra ett register över frågor om statliga subventioner eller
stöd som någon av parterna har väckt i kommittén,

d) i samförstånd besluta i frågor som gäller tillämpningen av
artikel 11.6,

e) utveckla, på begäran av parterna, arrangemang för ömse
sidigt erkännande av beslut om tillsyn,

f) främja samarbete mellan parternas respektive myndigheter
för utvecklingen av deras respektive system för flygled
ningstjänst i syfte att optimera systemens driftskompatibi
litet och kompatibilitet, minska kostnaderna och förbättra
systemens säkerhet, kapacitet och miljöprestanda,

g) främja utvecklingen av förslag till gemensamma projekt
och initiativ på flygsäkerhetsområdet, även tillsammans
med tredjeländer,

h) uppmuntra till fortsatt nära samarbete mellan parternas
relevanta myndigheter för luftfartsskydd, inbegripet initia
tiv för utveckling av skyddsförfaranden som ökar rörlig
heten för passagerare och gods utan att skyddet minskas,

i) överväga huruvida parternas respektive lagar, andra för
fattningar och praxis på områden som omfattas av bilaga
9 till konventionen (Facilitation) kan påverka utövandet av
rättigheter som följer av detta avtal,
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j) främja diskussioner på expertnivå om nya initiativ och ny
utveckling på lagstiftnings- eller regleringsområdet om
bl.a. luftfartsskydd, säkerhet, miljö, luftfartsrelaterad infra
struktur (inbegripet ankomst- och avgångstider) och kon
sumentskydd,

k) när så är lämpligt uppmuntra till samråd om luftfartsfrå
gor som tas upp i internationella organisationer och i
förbindelser med tredjeländer, inklusive överväganden
om huruvida man ska inta en gemensam hållning, och

l) i samförstånd fatta de beslut som avses i artikel 1.3 i
bilaga 4 och artikel 2.3 i bilaga 4.

5.
Parterna har som gemensamt mål att maximera för
delarna för konsumenter, lufttrafikföretag, arbetskraft och be
folkning på båda sidor av Atlanten genom att utsträcka detta
avtal till att även gälla tredjeländer. Gemensamma kommittén
ska i detta syfte, om så är lämpligt, överväga de villkor och
förfaranden, inklusive alla nödvändiga ändringar av detta av
tal, som skulle krävas för att ytterligare tredjeländer ska
kunna ansluta sig till detta avtal.”

Artikel 6
Fortsatt utökade möjligheter
Artikel 21 ska strykas helt och ersättas med följande:

L 223/7

3.
Efter skriftlig bekräftelse från gemensamma kommittén,
i enlighet med artikel 18.6, om att respektive parts lagar och
andra författningar tillåter den ena parten eller dess medbor
gare att vara majoritetsägare av och i praktiken kontrollera
den andra partens lufttrafikföretag ska

a) avsnitt 3 i bilaga 1 till avtalet upphöra att gälla,

b) lufttrafikföretag i Förenta staterna ha rätt att tillhandahålla
kombinerad regelbunden passagerartrafik mellan punkter i
Europeiska unionen och dess medlemsstater och fem län
der, utan att trafikera någon punkt på Förenta staternas
territorium; inom ett år från och med undertecknandet av
detta protokoll ska gemensamma kommittén fastställa
vilka dessa länder är; gemensamma kommittén får ändra
förteckningen över sådana länder, eller öka antalet länder,
och

c) texten i artikel 2 i bilaga 4 till avtalet (”Ägande och kont
roll av tredjeländers lufttrafikföretag”) upphöra att gälla
och texten i bilaga 6 till avtalet få verkan i dess ställe,
med avseende på tredjeländers lufttrafikföretag som ägs
och kontrolleras av Förenta staterna eller deras medbor
gare.

”Artikel 21
Fortsatt utökade möjligheter
1.
Parterna förbinder sig att sträva mot det gemensamma
målet att fortsätta att undanröja hindren för marknadstillträde
i syfte att maximera fördelarna för konsumenter, lufttrafikfö
retag, arbetskraft och befolkning på båda sidor av Atlanten,
inklusive att förbättra sina lufttrafikföretags tillträde till glo
bala kapitalmarknader för att bättre avspegla de verkliga för
hållanden som råder för den globala flygindustrin, stärka det
transatlantiska lufttransportsystemet och inrätta en ram som
ska uppmuntra andra länder att öppna sina egna luftfarts
marknader.

2.
Gemensamma kommittén ska, till följd av det gemen
samma mål som avses i punkt 1, och för att uppfylla sitt
ansvar att kontrollera tillämpningen av detta avtal enligt
artikel 18, årligen granska utvecklingen, även avseende så
dana förändringar av lagstiftningen som avses i denna artikel.
Gemensamma kommittén ska för detta utveckla ett sam
arbetsförfarande och utfärda lämpliga rekommendationer till
parterna. Europeiska unionen och dess medlemsstater ska till
låta majoritetsägande i och kontroll i praktiken av deras lufttrafikföretag för Förenta staterna eller deras medborgare, på
ömsesidig grund, efter det att gemensamma kommittén har
bekräftat att Förenta staternas lagar och andra författningar
tillåter majoritetsägande i och kontroll i praktiken av deras
lufttrafikföretag för medlemsstaterna eller deras medborgare.

4.
Efter skriftlig bekräftelse från gemensamma kommittén,
i enlighet med artikel 18.6, om att Europeiska unionens och
dess medlemsstaters lagar och andra författningar om infö
rande av bullerbaserade driftsrestriktioner vid flygplatser med
mer än 50 000 flygrörelser med civila underljudsflygplan per
år ger Europeiska kommissionen befogenhet att granska för
farandet före det att sådana åtgärder införs och, i de fall
lämpliga förfaranden inte på ett tillfredsställande sätt har till
lämpats i enlighet med de skyldigheter som gäller, att i så
dana fall och innan de införs vidta lämpliga rättsliga åtgärder
beträffande åtgärderna i fråga, ska

a) lufttrafikföretag i Europeiska unionen ha rätt att tillhanda
hålla kombinerad regelbunden passagerartrafik mellan
punkter i Förenta staterna och ytterligare fem länder,
utan att trafikera någon punkt på Europeiska unionens
eller dess medlemsstaters territorium; inom ett år från
och med undertecknandet av detta protokoll ska gemen
samma kommittén fastställa vilka dessa länder är; gemen
samma kommittén får ändra förteckningen över sådana
länder, eller öka antalet länder, och
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b) texten i artikel 2 i bilaga 4 till avtalet (”Ägande och kont
roll av tredjeländers lufttrafikföretag”) upphöra att gälla
och texten i bilaga 6 till avtalet få verkan i dess ställe,
med avseende på tredjeländers lufttrafikföretag som ägs
och kontrolleras av medlemsstaterna eller deras medbor
gare.

25.8.2010

sagerare som är berättigade till resa enligt överenskom
melser om biljettaxor enligt city-pairsystemet (mellan två
orter) – mellan punkter där det finns en gällande över
enskommelse om biljettaxor enligt city-pairsystemet, eller
b) mellan två punkter utanför Förenta staterna.

5.
Efter skriftlig bekräftelse från gemensamma kommittén
att en part uppfyller de villkor i punkterna 3 och 4 som är
tillämpliga på den parten får denne begära samråd på hög
nivå beträffande tillämpningen av denna artikel. Sådana sam
råd ska påbörjas inom 60 dagar efter det att en sådan begä
ran har inkommit, om inte parterna har kommit överens om
något annat. Parterna ska göra allt som står i deras makt för
att lösa de frågor som samrådet avser. Om den part som
begär samråd inte är tillfredsställd med resultatet av samrådet
får denne skriftligen underrätta den andra parten på diplo
matisk väg om sitt beslut om att inget av den andra partens
lufttrafikföretag får öka turtätheten eller gå in på nya mark
nader inom ramen för detta avtal. Sådana beslut ska få verkan
60 dagar från dagen för underrättelsen. Före utgången av
denna period får den andra parten besluta att inget av den
första partens lufttrafikföretag får öka turtätheten eller gå in
på nya marknader inom ramen för detta avtal. Ett sådant
beslut ska få verkan samma dag som den första partens
beslut. Parterna får komma överens om att häva ett sådant
beslut, vilket ska bekräftas skriftligen av gemensamma kom
mittén.”

Artikel 7
Transporter upphandlade av Förenta staternas regering
Bilaga 3 till avtalet ska strykas helt och ersättas med följande:

”BILAGA 3

Denna bilaga ska inte tillämpas på transporter som upphand
las eller finansieras av försvarsministern eller chefen för nå
gon av avdelningarna för de olika försvarsgrenarna.”
Artikel 8
Bilagor
Texten i tillägget till detta protokoll ska bifogas avtalet som
bilaga 6.
Artikel 9
Provisorisk tillämpning
1.
I avvaktan på att detta protokoll träder i kraft kommer
parterna överens om att provisoriskt tillämpa protokollet, i den
utsträckning det är möjligt enligt gällande nationell lagstiftning,
från och med datumet för undertecknande.
2.
Endera parten får när som helst säga upp tillämpningen av
protokollet genom att skriftligen underrätta den andra parten på
diplomatisk väg. I så fall ska tillämpningen upphöra vid midnatt
GMT vid utgången av den Iata-trafiksäsong (International Air
Transport Association) som löper ett år efter dagen för under
rättelsen, såvida inte uppsägningen återkallas genom överens
kommelse mellan parterna före utgången av den perioden.
Om avtalets provisoriska tillämpning upphör i enlighet med
artikel 25.2 i avtalet ska den provisoriska tillämpningen av detta
protokoll upphöra samtidigt.

Transporter upphandlade av Förenta staternas regering
Gemenskapens lufttrafikföretag ska ha rätt att med reguljäroch charterflygningar transportera passagerare och gods som
någon av den amerikanska regeringens civila förvaltningar,
myndigheter eller organ
1. ordnar med transport för på egen hand eller genom en
överenskommelse varvid betalning görs av regeringen el
ler med medel som ställs till regeringens förfogande, eller
2. ordnar med transport för till eller för ett främmande land
eller en internationell eller annan organisation utan ersätt
ning,
och transporten ska ske
a) mellan någon punkt i Förenta staterna och någon punkt
utanför Förenta staterna, förutsatt att sådan transport är
tillåten enligt artikel 3.1 c, förutom – när det gäller pas

Artikel 10
Ikraftträdande
Detta protokoll träder i kraft den dag som infaller senast av
antingen
1. dagen för detta avtals ikraftträdande, eller
2. en månad efter dagen för den sista noten i en utväxling av
diplomatiska noter mellan parterna, där det bekräftas att alla
erforderliga förfaranden för avtalets ikraftträdande har slut
förts.
I denna utväxling ska diplomatiska noter till eller från Europe
iska unionen och dess medlemsstater alltefter omständigheterna
sändas till eller från Europeiska unionen. Den eller de diplo
matiska noterna från Europeiska unionen och dess medlems
stater ska innehålla meddelanden från varje medlemsstat, som
bekräftar att respektive medlemsstats förfaranden som erfordras
för ikraftträdandet av detta avtal har slutförts.
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TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.
Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.
V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.
Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.
Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.
Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.
'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.
Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.
Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.
Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.
Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.
Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące
dziesiątego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.
Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.
V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.
V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksitu
hattakymmenen.
Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.
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За Репyблика Бългaрия

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Haupt
stadt.
Za Českou republiku

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Για την Ελληνική Δημοκρατία
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Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa
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Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskύ republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Eurόpsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

For the United States of America
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Tillägg till protokollet
BILAGA 6
Ägande och kontroll av tredjeländers lufttrafikföretag
1. Ingen av parterna ska utöva någon av rättigheterna enligt överenskommelser om lufttrafik med tredjeländer för att
vägra, upphäva, tillfälligt upphäva eller begränsa bemyndiganden eller tillstånd för något lufttrafikföretag från ett
tredjeland på grund av att den andra parten, dess medborgare eller båda till en betydande del äger det lufttrafikföretaget.
2. Förenta staterna ska inte utöva någon av rättigheterna enligt överenskommelser om lufttrafik för att vägra, upphäva,
tillfälligt upphäva eller begränsa bemyndiganden eller tillstånd för något lufttrafikföretag från Furstendömet Liechtenstein, Schweiziska edsförbundet, en stat som är medlem i det gemensamma europeiska luftrummet vid dagen för
undertecknandet av detta avtal, eller något afrikanskt land som tillämpar ett open skies-avtal om lufttrafik med Förenta
staterna vid dagen för undertecknandet av detta avtal, på grund av att det lufttrafikföretaget i praktiken kontrolleras av
en eller flera medlemsstater, medborgare i dessa stater eller båda.
3. Ingen av parterna ska utöva någon av rättigheterna enligt överenskommelser om lufttrafik med tredjeländer för att
vägra, upphäva, tillfälligt upphäva eller begränsa bemyndiganden eller tillstånd för något lufttrafikföretag från ett
tredjeland på grund av att den andra parten, dess medborgare eller båda i praktiken kontrollerar det lufttrafikföretaget,
under förutsättning att tredjelandet i fråga har etablerat samarbete i luftfartsrelationer med båda parter.
4. Gemensamma kommittén ska föra ett register över tredjeländer som av båda parter anses ha etablerat samarbete i
luftfartsrelationer.

Gemensam förklaring
Företrädarna för Förenta staterna och Europeiska unionen och dess medlemsstater har bekräftat att pro
tokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater som paraferades i Bryssel den 25 mars 2010 ska bestyrkas på andra språk, antingen genom
skriftväxling, före undertecknandet av protokollet, eller genom beslut av gemensamma kommittén, efter det
att protokollet har undertecknats.
Denna gemensamma förklaring ska utgöra en integrerad del av protokollet.

För Förenta staterna

För Europeiska unionen och dess
medlemsstater

John BYERLY (undertecknat)

Daniel CALLEJA (undertecknat)

25 mars 2010

25 mars 2010
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SAMFÖRSTÅNDSAVTAL

1.

Delegationer med företrädare för Europeiska unionen och dess medlemsstater och för Amerikas förenta
stater möttes i Bryssel den 23–25 mars 2010 för att slutföra förhandlingar om andra etappen i ett
luftfartsavtal. Delegationerna finns förtecknade i tillägg A.

2.

Delegationerna nådde en preliminär överenskommelse om, och paraferade, ett protokoll om ändring av
det luftfartsavtal mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
som undertecknades den 25 och 30 april 2007 (nedan kallat protokollet, bifogat som tillägg B).
Delegationerna avser att lägga fram utkastet till protokoll för sina respektive myndigheter för godkän
nande, så att det kan träda i kraft inom en snar framtid.

3.

Hänvisningarna i detta samförståndsavtal till avtalet – och till artiklar, stycken och bilagor – ska ses
som hänvisningar till avtalet i dess lydelse enligt protokollet.

4.

EU-delegationen bekräftade att Europeiska unionen ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen till
följd av ikraftträdandet, den 1 december 2009, av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om
Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och att Europeiska
gemenskapens samtliga rättigheter och skyldigheter och alla hänvisningar till Europeiska gemenskapen i
avtalet från och med den dagen gäller Europeiska unionen.

5.

Delegationerna försäkrade att förfarandena för ömsesidigt erkännande av tillsynsbeslut avseende lufttrafikföretags lämplighet och medborgarskap i den nya artikel 6a inte är avsedda att ändra de villkor
som föreskrivs i de lagar och andra författningar som parterna normalt tillämpar på internationell
lufttransport och som avses i artikel 4 i avtalet.

6.

Beträffande artikel 9 uttryckte delegationerna sin önskan att främja samarbetet mellan EU och Förenta
staterna inom området luftfartsskydd i syfte att uppnå, där det är möjligt, maximal tillit till varandras
skyddsåtgärder, i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar, för att minska onödigt upp
repande av sådana åtgärder.

7.

Delegationerna noterade att skyddssamarbetet väntas inbegripa följande: regelbundna samråd om änd
ringar av befintliga krav, där det är möjligt före genomförandet av ändringarna; nära samordning av
flygplatsbedömningar och, där det är möjligt och lämpligt, inspektioner av lufttrafikföretag; utbyte av
information om nya skyddstekniker och skyddsförfaranden.

8.

I syfte att främja effektiv användning av tillgängliga resurser, förbättra skyddet och främja rörligheten
för passagerare noterade delegationerna fördelarna med snabba och, där det är möjligt, samordnade
motåtgärder vid nya hot.

9.

Båda delegationerna noterade att bestämmelserna i de respektive konventioner som är i kraft mellan en
medlemsstat och Förenta staterna för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och kapital inte
ändras genom detta protokoll.

10. Beträffande artikel 15.7 noterade EU-delegationen att man räknade med att allt arbete inom detta
område skulle inbegripa, bland annat, behandling av följande frågor: åtgärdernas miljöeffektivitet och
tekniska integritet, behovet av att undvika snedvridning av konkurrensen och koldioxidläckage och, där
det är lämpligt, huruvida och hur sådana åtgärder kan kopplas till eller integreras med varandra.
Förenta staternas delegation noterade att den i samband med framtagningen av rekommendationer
skulle önska att man bland annat inriktar sig på förenlighet med Chicagokonventionen och främjande
av avtalets mål.
11. De båda delegationerna betonade att ingenting i avtalet på något sätt påverkar deras respektive juridiska
och politiska ståndpunkter i olika luftfartsrelaterade miljöfrågor.
12. Som ett erkännande av gemensamma miljömål utarbetade delegationerna ett gemensamt uttalande om
miljösamarbetet, vilket bifogas som tillägg C till detta samförståndsavtal.
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13. EU-delegationen bekräftade på nytt EU:s avsikt att fortsätta att arbeta via Förenta nationernas ramkon
vention om klimatförändringar för att fastställa globala mål avseende utsläppsminskningar för inter
nationell luftfart.
14. Förenta staternas och EU:s delegationer bekräftade på nytt Förenta staternas och EU:s avsikter att arbeta
via Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) för att hantera utsläpp av växthusgaser från
internationell luftfart. Båda delegationerna noterade också bidragen från branschen till stöd för denna
process.
15. Båda delegationerna noterade att hänvisningarna till den väl avvägda strategin i artikel 15.4 gäller
resolution A35-5, som antogs enhälligt vid Icao-församlingens trettiofemte möte. Delegationerna beto
nade att alla aspekter av den princip om en väl avvägd strategi som fastställdes i den resolutionen är
relevanta och viktiga, däribland erkännandet att stater har relevanta rättsliga förpliktelser samt är
bundna av existerande avtal, gällande lagar och fastställd politik som kan påverka deras genomförande
av Icaos väl avvägda strategi.
16. Båda delegationerna underströk sitt stöd för tillämpning av Icaos ”Guidance on the Balanced Approach
to Aircraft Noise”, som offentliggjordes i Icao-dokument 9829 (andra utgåvan).
17. Beträffande artikel 15.5 a noterade EU-delegationen att ”berörda parter” i artikel 2 f i direktiv
2002/30/EG definieras som ”fysiska eller juridiska personer som berörs av eller sannolikt kommer
att beröras av bullerbekämpande åtgärder, däribland i form av driftsrestriktioner, eller som har ett
rättmätigt intresse av att sådana åtgärder vidtas”. EU-delegationen noterade också att medlemsstaterna,
enligt artikel 10 i det direktivet, ska se till att förfaranden för samråd med berörda parter för till
lämpningen av artiklarna 5 och 6 i direktivet inrättas i enlighet med tillämplig nationell lag.
18. EU-delegationen, som erkände de utmaningar som hör samman med arbetstagares ökande rörlighet
över gränserna och med företagens strukturer, noterade att Europeiska kommissionen uppmärksamt
övervakar situationen och överväger ytterligare initiativ i syfte att förbättra genomförandet, tillämp
ningen och verkställigheten på detta område. EU-delegationen hänvisade också till det arbete som
utförs av Europeiska kommissionen avseende transnationella företagsavtal och uttryckte sin villighet
att i förekommande fall informera den gemensamma kommittén om dessa och andra, besläktade
initiativ.
19. Förenta staternas delegation noterade att den princip i Förenta staterna som medger val av en enda
representant för en viss klass eller yrkesgrupp bland de anställda vid ett lufttrafikföretag har bidragit till
att främja rättigheterna för både kabinpersonal och markpersonal att organisera sig och att förhandla
fram och driva igenom kollektivavtal.
20. Båda delegationer noterade att om en part skulle vidta åtgärder som strider mot avtalet, inklusive
artikel 21, får den andra parten utnyttja alla lämpliga och proportionella åtgärder i överensstämmelse
med internationell rätt, däribland avtalet.
21. Angående artikel 21.4 noterade EU-delegationen att den granskning som nämns i det stycket kommer
att utföras av Europeiska kommissionen på eget initiativ eller ensidigt.
22. Delegationerna noterade att de trafikrättigheter som nämns i artikel 21.4 a skulle utgöra ett komple
ment till de trafikrättigheter som beviljas Europeiska unionen och dess medlemsstater i artikel 3 i
avtalet.
23. Delegationerna uttryckte sin tillfredsställelse över samarbetet mellan Förenta staternas transportminis
terium och Europeiska kommissionen, såsom föreskrivs i avtalet, med det gemensamma målet att öka
den ömsesidiga kunskapen om lagar, förfaranden och praxis i deras respektive konkurrensordningar
och om den effekt utvecklingen av lufttransportsektorn har haft, eller sannolikt kommer att ha, på
konkurrensen inom sektorn.
24. Delegationerna bekräftade respektive konkurrensmyndigheters åtagande för dialog och samarbete och
för principen om öppenhet, i enlighet med rättsliga krav, inbegripet skyddet av konfidentiell affärs
information. Delegationerna bekräftade vidare respektive konkurrensmyndigheters villighet att vid be
hov tillhandahålla vägledning om procedurkrav.
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25. Delegationerna noterade att alla meddelanden till den gemensamma kommittén eller till någon annan
instans i samband med samarbetet inom ramen för bilaga 2 måste följa reglerna i fråga om utlämnande
av konfidentiell eller marknadskänslig information.
26. Avseende punkt 4 i bilaga 6 uttryckte delegationerna sin förhoppning om att den gemensamma
kommittén, inom ett år efter undertecknandet av protokollet, kommer att utveckla lämpliga kriterier
för fastställande av huruvida länder har etablerat samarbete avseende luftfartsrelationer.
27. Delegationerna välkomnade deltagandet av företrädare för Island och Norge som observatörer i EUdelegationen och noterade att arbetet kommer att fortsätta i den gemensamma kommittén för att ta
fram ett förslag angående villkor och förfaranden för Islands och Norges anslutning till avtalet, i dess
lydelse enligt protokollet.
28. Båda delegationer uttryckte förväntningar om att deras respektive luftfartsmyndigheter skulle tillåta
verksamhet som uppfyller villkoren i avtalet, i dess lydelse enligt protokollet, på grundval av samförs
tånd och ömsesidighet, eller på administrativ basis, från och med dagen för undertecknandet av
protokollet.

För Europeiska unionens och
dess medlemsstaters delegation

För Amerikas förenta staters
delegation

Daniel CALLEJA

John BYERLY
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Tillägg C
Gemensamt uttalande om miljösamarbete
Delegationerna som företrädde Förenta staterna respektive Europeiska unionen och dess medlemsstater bekräftade på nytt
att hanteringen av den internationella luftfartens miljöpåverkan är av avgörande betydelse. De uttryckte att de gemensamt
står bakom de miljömål som fastställdes vid Icao-församlingens trettiofemte möte, dvs. att sträva efter att
a) begränsa eller minska antalet människor som påverkas av betydande flygplansbuller,
b) begränsa eller minska luftfartsutsläppens inverkan på lokal luftkvalitet, och
c) begränsa eller minska de luftfartsrelaterade växthusgasutsläppens inverkan på det globala klimatet.
Delegationerna uttryckte sin uppskattning över resultatet av den femtonde konferensen med parterna i Förenta natio
nernas ramkonvention om klimatförändringar och Köpenhamnsöverenskommelsen, däribland det gemensamma erkän
nandet av den vetenskapliga ståndpunkten att höjningen av den globala temperaturen bör hållas under två grader Celsius.
Delegationerna bekräftade parternas starka önskan och villighet att arbeta tillsammans för att bygga vidare på de framsteg
som uppnåtts av Icaos högnivåmöte om internationell luftfart och klimatförändring genom att sträva efter att ansluta sig
till internationella partner i en gemensam insats inom Icao för att inrätta ett mer ambitiöst handlingsprogram, som
inbegriper robusta mål, en ram för marknadsbaserade åtgärder och beaktande av utvecklingsländers särskilda behov.
Båda sidor noterade att de åtagit sig att samarbeta inom Icaos kommitté för luftskydd inom luftfarten (Caep) för att
säkerställa att dess arbetsprogram genomförs i rätt tid och effektivt, inklusive antagandet av en global CO2-norm för
luftfartyg samt andra åtgärder avseende klimatförändring, buller och luftkvalitet.
Delegationerna betonade vikten av att minska luftfartens miljöpåverkan genom att
— fortsätta med samarbetet avseende programmen NextGen och Sesar för en modernisering av flygledningstjänsten,
inklusive Aire-initiativet (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions),
— vid behov främja och påskynda utvecklingen och ibruktagandet av ny flygplansteknik och hållbara alternativa bräns
len, däribland via det gemensamma teknikinitiativet Clean Sky, Cleen-programmet (Continuous Low Energy, Emissions
and Noise), Caafi-initiativet (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) och Swafea-initiativet (Sustainable Way
for Alternative Fuel and Energy in Aviation), och
— samarbeta med forskarsamhället via, exempelvis, Caeps Impacts and Science Group för att bättre kunna förstå och
kvantifiera luftfartens inverkan på miljön, såsom hälsoeffekter och klimatpåverkan som inte är CO2-relaterad.
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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 756/2010
av den 24 augusti 2010
om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004
om långlivade organiska föroreningar
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(4)

Vid det fjärde mötet i partskonferensen beslutades att
klordekon, hexabrombifenyl och hexaklorcyklohexan, in
begripet lindan, skulle tas upp i bilaga A (eliminering) till
konventionen. Ämnena infördes i bilagorna IV och V till
förordning (EG) nr 850/2004 genom protokollet.

(5)

Vid det fjärde mötet i partskonferensen beslutades att
pentaklorbensen skulle tas upp i bilaga A (eliminering)
till konventionen. Pentaklorbensen bör därför tas upp i
bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 850/2004 med
uppgift om de högsta koncentrationsgränser som har
fastställts med hjälp av de metoder för fastställande av
gränsvärden för långlivade organiska föroreningar som
anges i rådets förordning (EG) nr 1195/2006 av den
18 juli 2006 om ändring av bilaga IV till Europaparla
mentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om
långlivade organiska föroreningar (4) och i rådets förord
ning (EG) nr 172/2007 av den 16 februari 2007 om
ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska
föroreningar (5). De preliminära högsta koncentrations
gränserna bör ses över mot bakgrund av resultatet av
en undersökning om genomförandet av de avfallsrelate
rade bestämmelserna i förordning (EG) nr 850/2004,
som kommissionen kommer att genomföra.

(6)

Vid det fjärde mötet i partskonferensen beslutades att
perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (nedan kallad
PFOS) skulle tas upp i bilaga B (begränsning) till kon
ventionen med ett antal undantag för specifika använd
ningar. För närvarande tillåts PFOS för vissa specifika
användningar. På grund av livslängden för de varor
som innehåller PFOS kommer varorna att finnas kvar i
avfallsflödet under ett antal år, men mängderna kommer
att minska. Det kan förekomma praktiska svårigheter vad
gäller att identifiera vissa material som innehåller PFOS
inom ett avfallsflöde. Det finns för närvarande inga till
räckliga uppgifter om vilka mängder och koncentrationer
av PFOS som ingår i varor och avfall. En eventuell ut
vidgning av skyldigheten enligt förordning (EG) nr
850/2004 att förstöra eller omvandla långlivade orga
niska föroreningar i avfall som överskrider de koncent
rationsgränser som anges i bilaga IV till PFOS skulle

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade orga
niska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (1),
särskilt artiklarna 7.4 a, 7.5 och 14, och
av följande skäl:
(1)

Genom förordning (EG) nr 850/2004 införlivas åtagan
dena i Stockholmskonventionen om långlivade organiska
föroreningar (nedan kallad konventionen), vilken godkän
des genom rådets beslut 2006/507/EG av den
14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenska
pens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade
organiska föroreningar (2) och åtagandena i protokollet
om långlivade organiska föroreningar till 1979 års kon
vention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
(nedan kallat protokollet), vilket godkändes genom rådets
beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingå
ende på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet
till 1979 års konvention om långväga gränsöverskri
dande luftföroreningar om långlivade organiska förore
ningar (3) med unionslagstiftningen.

(2)

Efter det att förslag på ämnen har inkommit från Euro
peiska unionen och dess medlemsstater och från Norge
och Mexiko har den granskningskommitté för långlivade
organiska föroreningar som inrättats enligt konventionen
slutfört sitt arbete med de nio föreslagna ämnena och
dessa har befunnits uppfylla konventionens kriterier.
Vid det fjärde mötet i partskonferensen den 4–8 maj
2009 (nedan kallat det fjärde mötet i partskonferensen) be
slutades att alla de nio ämnena skulle föras in i bilagorna
till konventionen.

(3)

Bilagorna IV och V till förordning (EG) nr 850/2004 bör
därför ändras så att det tas hänsyn till de ämnen som
tagits upp av det fjärde mötet i partskonferensen.

(1) EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.
(2) EUT L 209, 31.7.2006, s. 1.
(3) EUT L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4) EUT L 217, 8.8.2006, s. 1.
(5) EUT L 55, 23.2.2007, s. 1.
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i hela EU. I bilagorna IV och V till förordning (EG) nr
850/2004 anges preliminära högsta koncentrationsgrän
ser för pentaklorbensen, vilka har baserats på tillgängliga
uppgifter och för vilka försiktighetsprincipen har tilläm
pats.

kunna påverka andra befintliga återvinningssystem, vilket
i sin tur skulle kunna få konsekvenser för ett annat
miljömål, dvs. målet att säkra ett hållbart utnyttjande
av resurserna. Mot bakgrund av detta bör PFOS föras
upp i bilagorna IV och V utan uppgift om koncent
rationsgränser.

(7)

(8)

Vid det fjärde mötet i partskonferensen beslutades att
tetrabromdifenyleter, pentabromdifenyleter, hexabromdi
fenyleter och heptabromdifenyleter, nedan kallade poly
bromerade difenyletrar, skulle föras upp i bilaga A (elimi
nering) till konventionen. Utsläppandet på marknaden
och användningen av pentabromdifenyleter och ok
tabromdifenyleter har begränsats inom EU till en högsta
tillåtna koncentration på 0,1 viktprocent på grundval av
bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om regi
strering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (Reach) (1). Pentabromdifenyleter, hexabromdi
fenyleter och heptabromdifenyleter släpps för närvarande
inte ut på marknaden i EU, eftersom det för ämnena
i fråga anges begränsningar i kommissionens förordning
(EG) nr 552/2009 av den 22 juni 2009 om ändring av
bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkän
nande och begränsning av kemikalier (REACH) (2) och i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av
den 27 januari 2003 om begränsning av användningen
av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska pro
dukter (3). På grund av livslängden för de varor som
innehåller polybromerade difenyletrar kommer uttjänta
produkter som innehåller dessa ämnen att finnas kvar i
avfallsflödet under ett antal år. Med tanke på att det kan
förekomma praktiska svårigheter när det gäller att iden
tifiera material som innehåller polybromerade difenyletrar
i ett blandat avfallsflöde, och med tanke på att det för
närvarande inte finns tillräckliga vetenskapliga uppgifter
om vilka mängder och koncentrationer av polybrome
rade difenyletrar som finns i varor och avfall, skulle en
eventuell utvidgning av skyldigheten att förstöra eller
omvandla långlivade organiska föroreningar i avfall som
överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga
IV till att omfatta dessa nya ämnen kunna inverka nega
tivt på andra befintliga återvinningssystem och försvåra
ett hållbart utnyttjande av resurserna. Problemet upp
märksammades vid det fjärde mötet i partskonferensen
och man enades om särskilda undantag för fortsatt åter
vinning av avfall som innehåller polybromerade difeny
letrar, även om detta kan leda till att långlivade organiska
föroreningar återvinns. Det bör därför tas hänsyn till
dessa undantag i förordning (EG) nr 850/2004.

För att motverka störningar på den inre marknaden
måste de högsta koncentrationsgränserna vara enhetliga

(1) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 164, 26.6.2009, s. 7.
(3) EGT L 37, 13.2.2003, s. 19.
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(9)

Med tanke på att det för närvarande inte finns tillräckliga
vetenskapliga uppgifter om vilka mängder och koncent
rationer som förekommer i varor och avfall är det inte
möjligt att fastställa några högsta koncentrationsgränser
för PFOS och polybromerade difenyletrar i bilagorna IV
och V till förordning (EG) nr 850/2004. I avvaktan på att
mer information blir tillgänglig och på att kommissionen
gör en översyn kommer högsta koncentrationsgränser för
de nio långlivade organiska föroreningarna att föreslås
mot bakgrund av målen för förordningen om långlivade
organiska föroreningar.

(10)

Enligt artikel 22 i konventionen träder ändringar av bi
lagorna A, B och C till konventionen i kraft ett år efter
den dag då depositarien lämnar meddelande om en änd
ring, dvs. den 26 augusti 2010. Av detta skäl och av
koherensskäl bör denna förordning tillämpas från och
med samma dag.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från den kommitté som inrättas
genom rådets direktiv 75/442/EEG (4). Denna förordning
bör träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Bilaga IV till förordning (EG) nr 850/2004 ska ersättas
med bilaga I till denna förordning.

2.
Bilaga V till förordning (EG) nr 850/2004 ska ändras på
det sätt som anges i bilaga II till denna förordning.
(4) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 26 augusti 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 augusti 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

25.8.2010

SV

25.8.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 223/23

BILAGA I
”BILAGA IV
Ämnen som omfattas av bestämmelserna om avfallshantering i artikel 7

Ämne

CAS-nr

EG-nr

Gräns för koncentrationsnivå
enligt artikel 7.4 a

Tetrabromdifenyleter C12H6Br4O
Pentabromdifenyleter C12H5Br5O
Hexabromdifenyleter C12H4Br6O
Heptabromdifenyleter C12H3Br7O
Perfluoroktansulfonsyra och dess deri
vat (PFOS) C8F17SO2X
(X = OH, metallsalt (O-M+), halid, amid
och andra derivat, även polymerer)
15 μg/kg (1)

Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och
dibenzofuraner (PCDD/PCDF)
DDT
(1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfe
nyl)etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexaklorocyklohexan, inbegripet lindan

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexaklorbensen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Klordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklorbensen

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Polyklorerade bifenyler (PCB)

1336-36-3 med flera

215-648-1

50 mg/kg (2)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg
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Ämne

CAS-nr

Hexabrombifenyl

EG-nr

36355-01-8

252-994-2

25.8.2010

Gräns för koncentrationsnivå
enligt artikel 7.4 a

50 mg/kg

(1) Gränsen beräknas som PCDD och PCDF enligt följande toxiska ekvivalentfaktorer (TEF):
PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003
PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1
TEF

PCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2) I tillämpliga fall ska den beräkningsmetod som fastställs i de europeiska standarderna EN 12766-1 och EN 12766-2 användas.”
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BILAGA II
I bilaga V del 2 till förordning (EG) nr 850/2004 ska tabellen ersättas med följande:

”Avfall enligt klassificeringen i beslut
2000/532/EG

10

10 01

10 01 14 * (2)

10 01 16 *

10 02

10 02 07 *

AVFALL FRÅN TER
MISKA PROCESSER
Avfall från kraftverk och
andra
förbrännings
anläggningar (utom 19)
Bottenaska, slagg och
pannaska från samför
bränning som innehåller
farliga ämnen

Aldrin: 5 000 mg/kg
Klordan: 5 000 mg/kg
Klordekon:
5 000 mg/kg
DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan):
5 000 mg/kg

— saltgruvor, eller

Heptabromdifenyleter (C12H3Br7O)

— avfallsupplag för miljö
farligt avfall, förutsatt
att avfallet är solidifie
rat eller stabiliserat, om
tekniskt möjligt, på det
sätt som krävs för klas
sificering av avfallet en
ligt underkapitel 1903
i beslut 2000/532/EG.

Hexaklorbensen: 5 000 mg/kg

10 03 04 *

Slagg från primär smält
ning

1. Lagringen sker i en av föl
jande lokaler:

Endrin: 5 000 mg/kg

Avfall från järn- och stål
industri

Avfall från aluminium
smältverk

Permanent lagring får endast
förekomma om samtliga vill
kor som anges nedan upp
fylls:

Dieldrin: 5 000 mg/kg

Flygaska från samförbrän
ning som innehåller far
liga ämnen

Fast avfall från rökgas
rening som innehåller far
liga ämnen

Åtgärd

— säkra, djupa, hårda
berggrundsformationer
under jord,

Heptaklor: 5 000 mg/kg

10 03

10 03 08 *

Högsta koncentrationsgränser för de ämnen som
anges i bilaga IV (1)

Hexabromobifenyl: 5 000 mg/kg
Hexabromdifenyleter (C12H4Br6O)
Hexaklorcyklohexan, inbegripet lindan:
5 000 mg/kg
Mirex: 5 000 mg/kg
Pentabromdifenyleter (C12H5Br5O)
Pentaklorbensen: 5 000 mg/kg
Perfluoroktansulfonsyra och dess derivat
(PFOS)
(C8F17SO2X)
(X = OH, metallsalt (O-M+), halid, amid
och andra derivat, även polymerer)

Saltslagg från sekundär
smältning

Polyklorerade bifenyler (PCB) (5): 50 mg/kg

10 03 09 *

Svart slagg från sekundär
smältning

Tetrabromdifenyleter (C12H6Br4O)

10 03 19 *

Stoft från rökgasrening
som innehåller farliga
ämnen

10 03 21 *

Annat
partikelformigt
material och stoft (även
stoft från kulkvarnar)
som innehåller farliga
ämnen

10 03 29 *

Avfall från behandling av
saltslagg och svart slagg
som innehåller farliga
ämnen

10 04

Avfall från blysmältverk

10 04 01 *

Slagg från primär och se
kundär smältning

Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner och di
benzofuraner (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg
Toxafen: 5 000 mg/kg

2. Bestämmelserna i rådets
direktiv
1999/31/EG (3)
och i rådets beslut 2003/
33/EG (4) iakttas.
3. Det har visats att den ak
tuella åtgärden är att före
dra från miljösynpunkt.
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Avfall enligt klassificeringen i beslut
2000/532/EG

10 04 02 *

Slagg och avdraget mate
rial från primär och se
kundär smältning

10 04 04 *

Stoft från rökgasrening

10 04 05 *

Annat
partikelformigt
material och stoft

10 04 06 *

Fast avfall från rökgas
rening

10 05

Avfall från zinksmältverk

10 05 03 *

Stoft från rökgasrening

10 05 05 *

Fast avfall från rökgas
behandling

10 06

Avfall från kopparsmält
verk

10 06 03 *

Stoft från rökgasrening

10 06 06 *

Fast avfall från rökgas
rening

10 08

Avfall från andra ickejärnsmältverk

10 08 08 *

Saltslagg från primär och
sekundär smältning

10 08 15 *

Stoft från rökgasrening
som innehåller farliga
ämnen

10 09

Avfall från järngjuterier

10 09 09 *

Stoft från rökgasrening
som innehåller farliga
ämnen

16

AVFALL
SOM
INTE
ANGES PÅ ANNAN
PLATS
I
FÖRTECK
NINGEN

16 11

Förbrukad infodring och
förbrukade eldfasta mate
rial

16 11 01 *

Kolbaserad infodring och
kolbaserade eldfasta ma
terial från metallurgiska
processer som innehåller
farliga ämnen

16 11 03 *

Annan infodring och an
dra eldfasta material från
metallurgiska processer
som innehåller farliga
ämnen

Högsta koncentrationsgränser för de ämnen som
anges i bilaga IV (1)

25.8.2010

Åtgärd
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Avfall enligt klassificeringen i beslut
2000/532/EG

17

BYGG- OCH RIVNINGS
AVFALL (ÄVEN UPP
GRÄVDA
MASSOR
FRÅN
FÖRORENADE
OMRÅDEN)

17 01

Betong, tegel, klinker och
keramik

17 01 06 *

Blandningar eller separata
fraktioner av betong, te
gel, klinker och keramik
som innehåller farliga
ämnen

17 05

Jord (även uppgrävda
massor från förorenade
områden), sten och mud
dermassor

17 05 03 *

Jord och sten som inne
håller farliga ämnen

17 09

Annat bygg- och riv
ningsavfall

17 09 02 *

Bygg- och rivningsavfall
som innehåller PCB, med
undantag av utrustning
som innehåller PCB

17 09 03 *

Annat bygg- och riv
ningsavfall som innehål
ler farliga ämnen

19

AVFALL
FRÅN
AV
FALLSHANTERINGSAN
LÄGGNINGAR,
EX
TERNA
AVLOPPS
RENINGSVERK
OCH
FRAMSTÄLLNING
AV
DRICKSVATTEN ELLER
VATTEN FÖR INDU
STRIÄNDAMÅL

19 01

Avfall från förbränning
eller pyrolys av avfall

19 01 07 *

Fast avfall från rökgas
rening

19 01 11 *

Bottenaska och slagg som
innehåller farliga ämnen

19 01 13 *

Flygaska som innehåller
farliga ämnen

19 01 15 *

Pannaska som innehåller
farliga ämnen

Högsta koncentrationsgränser för de ämnen som
anges i bilaga IV (1)
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Åtgärd
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Avfall enligt klassificeringen i beslut
2000/532/EG

19 04

Förglasat avfall och avfall
från förglasning

19 04 02 *

Flygaska och annat avfall
från rökgasrening

19 04 03 *

Icke-förglasad fast fas

25.8.2010

Högsta koncentrationsgränser för de ämnen som
anges i bilaga IV (1)

Åtgärd

(1) Dessa gränser gäller uteslutande för avfallsupplag för miljöfarligt avfall och gäller inte permanenta lagringsutrymmen under jord för
farligt avfall, däribland saltgruvor.
(2) Varje avfall som har markerats med en asterisk (*) betraktas som farligt avfall i enlighet med direktiv 91/689/EEG, och omfattas av
bestämmelserna i det direktivet.
(3) EGT L 182, 16.7.1999, s. 1.
(4) EGT L 11, 16.1.2003, s. 27.
(5) Den beräkningsmetod som fastställs i de europeiska standarderna EN 12766-1 och EN 12766-2 ska användas.
(6) Gränsen beräknas som PCDD och PCDF enligt följande toxiska ekvivalentfaktorer (TEF):
PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003
TEF

PCDF
2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1
PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 757/2010
av den 24 augusti 2010
om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004
om långlivade organiska föroreningar
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(4)

Vid det fjärde mötet i partskonferensen beslutades att åtta
ämnen skulle tas upp i bilaga A (eliminering) till kon
ventionen. Det nionde ämnet, dvs. perfluoroktansulfon
syra (nedan kallad PFOS), är fortfarande föremål för om
fattande användning världen över och vid det fjärde mö
tet i partskonferensen beslutades att ämnet skulle föras
upp i bilaga B (begränsning) med ett antal undantag.
Förordning (EG) nr 850/2004 är strukturerad på ett lik
nande sätt, med en bilaga I (förbjudna ämnen) och en
bilaga II (ämnen underkastade restriktioner). Enligt kon
ventionen åligger det parterna att förbjuda eller begränsa
produktion, användning, import och export av de ämnen
som förtecknas i bilagorna A och B. I och med att ett
ämne som omfattas av partskonferensens beslut förs upp
i förordning (EG) nr 850/2004 blir begränsningens räck
vidd förenlig med partskonferensens beslut, eftersom för
ordningen även innehåller bestämmelser om produktion,
användning och avfallshantering utöver bestämmelserna
om begränsning av utsläppandet på marknaden.

(5)

Utsläppandet på marknaden och användningen av PFOS
har begränsats inom EU genom bilaga XVII till Europa
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
om registrering, utvärdering, godkännande och begräns
ning av kemikalier (Reach) (4). Den befintliga begräns
ningen avseende PFOS i unionen innehåller endast få
undantag jämfört med de undantag som ingår i beslutet
från det fjärde mötet i partskonferensen. PFOS ingår
också i bilaga I till det ändrade protokoll som antogs
den 18 december 2009. PFOS bör därför införas i bilaga
I till förordning (EG) nr 850/2004, tillsammans med de
andra åtta ämnena. De undantag som angavs för PFOS
när ämnet togs upp i bilaga XVII förs över till bilaga I till
förordning (EG) nr 850/2004 med endast ett fåtal änd
ringar. Villkoret för undantagen bör i tillämpliga fall vara
att bästa tillgängliga teknik används. Det specifika undan
taget för användning av PFOS som våtmedel för använd
ning i kontrollerade elektropläteringssystem tidsbegränsas
enligt beslutet från det fjärde mötet i partskonferensen.
Om det är berättigat av tekniska skäl kan undantags
perioden förlängas på villkor att de parter till konventio
nen som ingår i partskonferensen godkänner detta. Med
lemsstaterna måste rapportera vart fjärde år om hur un
dantagen utnyttjas. Europeiska unionen är part i konven
tionen och bör således rapportera utifrån de rapporter
som medlemsstaterna lämnar in. Kommissionen bör fort
sätta att se över de undantag som finns kvar och söka
efter säkrare alternativa ämnen och teknik.

(6)

Bestämmelserna i artikel 4.1 b i förordning (EG) nr
850/2004 rörande ämnen som förekommer som oavsikt
liga spårföroreningar bör anpassas med avseende på

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade orga
niska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG (1),
särskilt artikel 14.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 850/2004 införlivas åtagan
dena i Stockholmskonventionen om långlivade organiska
föroreningar (nedan kallad konventionen), vilken godkän
des genom rådets beslut 2006/507/EG av den
14 oktober 2004 om ingående på Europeiska gemenska
pens vägnar av Stockholmskonventionen om långlivade
organiska föroreningar (2) och åtagandena i protokollet
om långlivade organiska föroreningar till 1979 års kon
vention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
(nedan kallat protokollet), vilket godkändes genom rådets
beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingå
ende på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet
till 1979 års konvention om långväga gränsöverskri
dande luftföroreningar om långlivade organiska förore
ningar (3) med unionslagstiftningen.

(2)

Efter det att förslag på ämnen har inkommit från Euro
peiska unionen och dess medlemsstater och från Norge
och Mexiko har den granskningskommitté för långlivade
organiska föroreningar som inrättats enligt konventionen
slutfört sitt arbete med de nio föreslagna ämnena och
dessa har befunnits uppfylla konventionens kriterier.
Vid det fjärde mötet i partskonferensen den 4–8 maj
2009 (nedan kallat det fjärde mötet i partskonferensen) be
slutades att alla de nio ämnena skulle föras in i bilagorna
till konventionen.

(3)

Mot bakgrund av de beslut som fattades vid det fjärde
mötet i partskonferensen måste bilagorna I och III till
förordning (EG) nr 850/2004 aktualiseras. Bilaga I till
förordning (EG) nr 850/2004 bör ändras så att det tas
hänsyn till att vissa ämnen endast kan föras in i kon
ventionen.

(1) EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.
(2) EUT L 209, 31.7.2006, s. 1.
(3) EUT L 81, 19.3.2004, s. 35.

(4) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
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PFOS så att det är möjligt att säkra harmoniserad till
lämpning och kontroll av efterlevnaden av förordningen,
samtidigt som överensstämmelsen med konventionen
säkras. Genom bilaga XVII till förordning (EG) nr
1907/2006 tilläts användning av PFOS i kvantiteter un
der vissa tröskelvärden. I väntan på att mer information
ska bli tillgänglig ligger tröskelvärdena för PFOS i varor i
bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 på en nivå
under vilken ingen meningsfull användning av PFOS är
möjlig medan det är möjligt att säkra efterlevnad och
kontroll med existerande metoder. Tröskelvärdena bör
därför begränsa användningen av PFOS till en nivå som
motsvarar oavsiktliga spårföroreningar. När det gäller
PFOS som ämne eller i beredningar bör det i denna
förordning fastställas ett tröskelvärde på en motsvarande
nivå. För att motverka avsiktlig användning bör nivån
vara lägre än den nivå som fastställs i förordning (EG)
nr 1907/2006.

(7)

(8)

Utsläppande på marknaden och användning av pen
tabromdifenyleter och oktabromdifenyleter har begrän
sats inom Europeiska unionen genom bilaga XVII till
förordning (EG) nr 1907/2006 till ett högsta koncent
rationsvärde på 0,1 viktprocent under vilket ingen be
gränsning gäller. Det fjärde mötet i partskonferensen be
slutade att förteckna de kongener som finns i de kom
mersiella formerna av pentabromdifenyleter och ok
tabromdifenyleter som ämnen som har de egenskaper
som karakteriserar långlivade organiska föroreningar.
Av koherensskäl bör förteckningen i förordning (EG) nr
850/2004 följa samma logik som bilaga XVII till förord
ning (EG) nr 1907/2006 för de derivat som partskon
ferensen identifierat som ämnen som har de egenskaper
som karakteriserar långlivade organiska föroreningar.
Hexabromdifenyleter, heptabromdifenyleter, tetrabromdi
fenyleter och pentabromdifenyleter bör därför föras upp i
förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004.

Bestämmelserna i artikel 4.1 b i förordning (EG) nr
850/2004 rörande ämnen som förekommer som oavsikt
liga spårföroreningar bör anpassas med avseende på po
lybromerade difenyletrar (PBDE) så att det är möjligt att
säkra harmoniserad tillämpning och kontroll av efterlev
naden av förordningen, samtidigt som överensstämmel
sen med konventionen säkras. Det bör i denna förord
ning fastställas ett fast tröskelvärde för oavsiktliga spår
föroreningar av PBDE i ämnen, beredningar och varor.
Under förutsättning att ny information blir tillgänglig
och under förutsättning att kommissionen gör en över
syn i linje med målen för denna förordning, torde de
tröskelvärden för PBDE i varor som framställs av åter
vunnet material som anges i bilaga XVII till förordning
(EG) nr 1907/2006 kunna begränsa användningen av
PBDE till oavsiktliga spårföroreningar, då tröskelvärdena
ligger på en nivå under vilken ingen meningsfull använd
ning av PBDE är möjlig och det samtidigt är möjligt att
säkra efterlevnad och kontroll med existerande metoder.
När det gäller PBDE i ämnen, beredningar och varor bör
det i denna förordning fastställas ett tröskelvärde på en
motsvarande nivå.

25.8.2010

(9)

Det är nödvändigt att förtydliga att det förbud som anges
i artikel 3 i förordning (EG) nr 850/2004 inte gäller
varor innehållande PBDE och PFOS som redan är i an
vändning den dag då denna förordning träder i kraft.

(10)

DDT och hexaklorocyclohexan (HCH), inbegripet lindan,
bör föras upp utan undantag. Enligt bilaga I del A till
förordning (EG) nr 850/2004 får medlemsstaterna ha
kvar befintlig produktion och användning av DDT för
produktion av dikofol. Ingen medlemsstat utnyttjar för
närvarande detta undantag. Dikofol har dessutom inte
godkänts för upptagande i bilaga I till Europaparlamen
tets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998
om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (1)
och inte heller för upptagande i rådets direktiv
91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden (2). Undantaget bör där
för utgå. HCH, inbegripet lindan, förtecknas i del B av
bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004, med två un
dantag för vissa specifika användningar. Undantagen
löpte ut den 1 september 2006 respektive den
31 december 2007 och bör därför utgå.

(11)

I enlighet med partskonferensens beslut bör pentaklor
bensen föras upp i bilagorna I och III till förordning (EG)
nr 850/2004 så att ämnet omfattas av ett allmänt förbud
och förordningens bestämmelser om utsläppsminsk
ningar. Klordekon och hexabrombifenyl bör flyttas till
bilaga I del A då ämnena nu omfattas av båda de inter
nationella instrumenten.

(12)

Enligt artikel 22 i konventionen träder ändringar av bi
lagorna A, B och C till konventionen i kraft ett år efter
den dag då depositarien lämnar meddelande om en änd
ring, dvs. den 26 augusti 2010. Av detta skäl och av
koherensskäl bör denna förordning tillämpas från och
med samma dag. Denna förordning bör därför träda i
kraft så snart som möjligt.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från den kommitté som inrättats
genom direktiv 67/548/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna I och III till förordning (EG) nr 850/2004 ska ändras i
enlighet med bilagan till denna förordning.
(1) EGT L 123, 24.4.1998, s. 1.
(2) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 26 augusti 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 augusti 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA
1. Bilaga I till förordning (EG) nr 850/2004 ska ersättas med följande:

”BILAGA I
Del A – Ämnen som anges både i konventionen och i protokollet, samt ämnen som endast anges i
konventionen

Ämne

Tetrabromdifenyleter
C12H6Br4O

CAS-nr

EG-nr

Särskilt angivna undantag om intermediär an
vändning eller annan specificering

1. Artikel 4.1 b ska gälla för koncentratio
ner av tetrabromdifenyleter på högst
10 mg/kg (0,001 viktprocent) vid före
komst i ämnen, beredningar, och varor
eller som en beståndsdel av flamskyd
dade delar av varor.
2. Genom undantag ska produktion, ut
släppande på marknaden och använd
ning av följande vara tillåtet:
a) Utan att det påverkar tillämpningen
av led b, varor och beredningar som
innehåller koncentrationer av tet
rabromdifenyleter på mindre än
0,1 viktprocent och som helt eller
delvis produceras med hjälp av åter
vunnet material eller avfallsmaterial
som förberetts för återvinning.
b) Elektriska och elektroniska produk
ter som omfattas av Europaparla
mentets
och
rådets
direktiv
2002/95/EG (*).
3. Det ska vara tillåtet att använda varor
som innehåller tetrabromdifenyleter på
villkor att varorna i fråga var i använd
ning i EU före den 25 augusti 2010.
Artikel 4.2 tredje och fjärde styckena
ska gälla avseende sådana varor.

Pentabromdifenyleter
C12H5Br5O

1. Artikel 4.1 b ska gälla för koncentratio
ner av pentabromdifenyleter på högst
10 mg/kg (0,001 viktprocent) vid före
komst i ämnen, beredningar och varor
och som en beståndsdel av flamskyd
dade delar av varor.
2. Genom undantag ska produktion, ut
släppande på marknaden och använd
ning av följande vara tillåtet:
a) Utan att det påverkar tillämpningen
av led b, varor och beredningar som
innehåller koncentrationer av pen
tabromdifenyleter på mindre än
0,1 viktprocent och som helt eller
delvis produceras med hjälp av åter
vunnet material eller avfallsmaterial
som förberetts för återvinning.

25.8.2010
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Ämne

CAS-nr

EG-nr

L 223/33

Särskilt angivna undantag om intermediär an
vändning eller annan specificering

b) Elektriska och elektroniska produk
ter som omfattas av direktiv
2002/95/EG.
3. Det ska vara tillåtet att använda varor
som innehåller pentabromdifenyleter på
villkor att varorna i fråga var i använd
ning i EU före den 25 augusti 2010.
Artikel 4.2 tredje och fjärde styckena
ska gälla avseende sådana varor.
Hexabromdifenyleter
C12H4Br6O

1. Artikel 4.1 b ska gälla för koncentratio
ner av hexabromdifenyleter på högst
10 mg/kg (0,001 viktprocent) vid före
komst i ämnen, beredningar och varor
och som en beståndsdel av flamskyd
dade delar av varor.
2. Genom undantag ska produktion, ut
släppande på marknaden och använd
ning av följande vara tillåtet:
a) Utan att det påverkar tillämpningen
av led b, varor och beredningar som
innehåller koncentrationer av hexabromdifenyleter på mindre än
0,1 viktprocent och som helt eller
delvis produceras med hjälp av åter
vunnet material eller avfallsmaterial
som förberetts för återvinning.
b) Elektriska och elektroniska produk
ter som omfattas av direktiv
2002/95/EG.
3. Det ska vara tillåtet att använda varor
som innehåller hexabromdifenyleter på
villkor att varorna i fråga var i använd
ning i EU före den 25 augusti 2010.
Artikel 4.2 tredje och fjärde styckena
ska gälla avseende sådana varor.

Heptabromdifenyleter
C12H3Br7O

1. Artikel 4.1 b ska gälla för koncentratio
ner av heptabromdifenyleter på högst
10 mg/kg (0,001 viktprocent) vid före
komst i ämnen, beredningar och varor
och som en beståndsdel av flamskyd
dade delar av varor.
2. Genom undantag ska produktion, ut
släppande på marknaden och använd
ning av följande vara tillåtet:
a) Utan att det påverkar tillämpningen
av led b, varor och beredningar som
innehåller koncentrationer av hep
tabromdifenyleter på mindre än
0,1 viktprocent och som helt eller
delvis produceras med hjälp av åter
vunnet material eller avfallsmaterial
som förberetts för återvinning.

L 223/34
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Ämne

CAS-nr

EG-nr

25.8.2010

Särskilt angivna undantag om intermediär an
vändning eller annan specificering

b) Elektriska och elektroniska produk
ter som omfattas av direktiv
2002/95/EG.
3. Det ska vara tillåtet att använda varor
som innehåller heptabromdifenyleter på
villkor att varorna i fråga var i använd
ning i EU före den 25 augusti 2010.
Artikel 4.2 tredje och fjärde styckena
ska gälla avseende sådana varor.
Perfluoroktansulfonsyra och dess deri
vat (PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, metallsalt (O-M+), halid, amid
och andra derivat, även polymerer)

1. Artikel 4.1 b ska gälla för koncentratio
ner av PFOS på högst 10 mg/kg
(0,001 viktprocent) vid förekomst i äm
nen och beredningar.
2. Artikel 4.1 b ska gälla för koncentratio
ner av PFOS i halvfabrikat av produkter
eller varor eller delar av dem, om kon
centrationen av PFOS lägre än 0,1 vikt
procent, beräknat i förhållande till mas
san av strukturellt eller mikrostruk
turellt urskiljbara delar som innehåller
PFOS, eller för textilier eller andra be
lagda material, om mängden PFOS är
lägre än 1 μg/m2 av det belagda mate
rialet.
3. Det ska vara tillåtet att använda varor
som innehåller PFOS på villkor att va
rorna i fråga var i användning i EU före
den 25 augusti 2010. Artikel 4.2 tredje
och fjärde styckena ska gälla avseende
sådana varor.
4. Brandsläckningsskum som fanns på
marknaden före den 27 december
2006 får användas fram till och med
den 27 juni 2011.
5. Om mängden PFOS som släpps ut i
miljön minimeras får produktion och
utsläppande på marknaden tillåtas för
följande ändamål, på villkor att med
lemsstaterna rapporterar till kommissio
nen vart fjärde år om de framsteg som
har gjorts när det gäller att eliminera
PFOS:
a) Fram till och med den 26 augusti
2015; som vätmedel för användning
i kontrollerade elektropläterings
system.
b) I fotoresister eller antireflexbelägg
ning för fotolitografiska processer.
c) I fotografiska ytskikt på film, film
papper eller fotoplåtar.

25.8.2010
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Ämne

CAS-nr

EG-nr

L 223/35

Särskilt angivna undantag om intermediär an
vändning eller annan specificering

d) I medel för att förhindra dimbild
ning vid icke-dekorativ hårdför
kromning (VI) i slutna system.
e) I hydrauloljor inom flygindustrin.
I de fall då undantagen enligt leden a–e
avser produktion eller användning i en
anläggning som omfattas av Europapar
lamentets och rådets direktiv 2008/1/
EG (**), ska man använda relevant bästa
tillgängliga teknik för att förebygga och
minimera utsläpp av PFOS som anges i
den information som kommissionen
offentliggör
i
enlighet
med
artikel 17.2 andra stycket i direktiv
2008/1/EG.
Så snart ny information blir tillgänglig
om användningar och säkrare alterna
tiva ämnen eller teknik för användning
arna i leden b–e ska kommissionen se
över undantagen i andra stycket så att
i) användningen av PFOS avvecklas så
snart som det är tekniskt och eko
nomiskt möjligt att använda säkrare
alternativ,
ii) ett undantag endast kan fortsätta att
gälla för nödvändiga användningar
för vilka det inte finns säkrare alter
nativ och där de åtgärder som vid
tagits för att finna säkrare alternativ
har rapporterats,
iii) utsläppen av PFOS i miljön har mi
nimerats, genom tillämpning av
bästa tillgängliga teknik.
6. De standarder som har antagits av Eu
ropeiska
standardiseringskommittén
(CEN) ska användas som provmetoder
för att visa att ämnen, beredningar och
varor överensstämmer med kraven i
punkterna 1 och 2.
DTT
(1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfe
nyl)etan)

50-29-3

200-024-3

—

Klordan

57-74-9

200-349-0

—

Hexaklorocyklohexan, inbegripet lindan

58-89-9

200-401-2

—

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9
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Ämne

CAS-nr

EG-nr

Särskilt angivna undantag om intermediär an
vändning eller annan specificering

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

—

Endrin

72-20-8

200-775-7

—

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

—

Hexaklorbensen

118-74-1

200-273-9

—

Klordekon

143-50-0

205-601-3

—

Aldrin

309-00-2

206-215-8

—

Pentaklorbensen

608-93-5

210-172-5

—

Polyklorerade bifenyler (PCB)

1336-36-3
med flera

215-648-1
med flera

Utan att det påverkar tillämpningen av di
rektiv 96/59/EG får varor som redan an
vänds när denna förordning träder i kraft
användas.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

—

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

—

Hexabrombifenyl

36355-01-8

252-994-2

—

(*) EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.
(**) EUT L 24, 29.1.2008, s. 8.

Del B – Ämnen som bara anges i protokollet
Ämne

—”
2. I bilaga III ska följande ämne läggas till:
”Pentaklorbensen (CAS-nr 608-93-5)”.

CAS-nr

EG-nr

Särskilt angivna undantag om intermediär an
vändning eller annan specificering

25.8.2010
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 758/2010
av den 24 augusti 2010
om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och
deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen
valnemulin
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaran
den för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma
ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14
jämförd med artikel 17,
med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande
som utarbetats av kommittén för veterinärmedicinska läkeme
del, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade
MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är
avsedda att användas i veterinärmedicinska läkemedel för
livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som
används vid djurhållning bör fastställas i enlighet med
förordning (EG) nr 470/2009.
Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering
med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel
anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr
37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt
aktiva substanser och deras klassificering med avseende
på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

(3)

Valnemulin är för närvarande upptaget i tabell 1 i bilagan
till förordning (EU) nr 37/2010 som en tillåten substans
för muskel, lever och njure från svin.

(4)

En ansökan om att lägga till uppgifter i den befintliga
posten för valnemulin så att den omfattar kaniner har
lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndigheten.

(5)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel rekom
menderade att uppgifter läggs till i posten så att den
omfattar muskel, lever och njure från kanin.

(6)

Posten för valnemulin i tabell 1 i bilagan till förordning
(EU) nr 37/2010 bör därför ändras så att den omfattar
kaniner.

(7)

En rimlig övergångsperiod bör ges till de berörda par
terna så att de kan vidta de åtgärder som kan krävas för
att följa de nya MRL-värdena.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för veteri
närmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 24 oktober 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 augusti 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.
(2) EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.
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BILAGA
Posten för valnemulin i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ersättas med följande:
Farmakologiskt aktiv substans

Valnemulin

Djurslag

Svin, kanin

MRL

Målvävnader

50 μg/kg

Muskel

500 μg/kg

Lever

100 μg/kg

Njure

Andra bestämmelser
(i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

INGEN UPPGIFT

Terapeutisk klassificering

Medel mot infektioner/Antibiotika”

SV

”Valnemulin

Restmarkör

Europeiska unionens officiella tidning
25.8.2010

SV

25.8.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 223/39

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 759/2010
av den 24 augusti 2010
om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och
deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen
tildipirosin
(Text av betydelse för EES)

tur, med undantag för djur som producerar mjölk för
humankonsumtion. Det provisoriska MRL-värdet för
muskel bör inte gälla injektionsstället, där resthalten
inte bör överstiga 11 500 μg/kg.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
(5)

Enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 470/2009 ska Eu
ropeiska läkemedelsmyndigheten överväga att tillämpa de
MRL-värden som fastställts för en farmakologiskt aktiv
substans för ett visst livsmedel på ett annat livsmedel
som härrör från samma djurart, eller de MRL-värden
som fastställts för en farmakologiskt aktiv substans för
en eller flera djurarter på en annan djurart. CVMP rekom
menderade att de provisoriska MRL-värdena för tildipiro
sin extrapoleras från nötkreatur till getter.

(6)

CVMP rekommenderade att provisoriska MRL-värden
fastställs för tildipirosin i muskel, skinn, fett, lever och
njure för svin. Det provisoriska MRL-värdet för muskel
bör inte gälla injektionsstället, där resthalten inte bör
överstiga 7 500 μg/kg.

(7)

Tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 bör
därför ändras så att den omfattar substansen tildipirosin
för nötkreatur, get och svin. De provisoriska MRL-vär
dena i den tabellen för tildipirosin för nötkreatur, get och
svin bör upphöra att gälla den 1 januari 2012.

(8)

En rimlig övergångsperiod bör ges till de berörda par
terna så att de kan vidta de åtgärder som kan krävas för
att följa de nya MRL-värdena.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för veteri
närmedicinska läkemedel.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaran
den för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma
ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14
jämförd med artikel 17,

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande
som utarbetats av kommittén för veterinärmedicinska läkeme
del, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade
MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är
avsedda att användas i veterinärmedicinska läkemedel för
livsmedelsproducerande djur eller i biocidprodukter som
används vid djurhållning bör fastställas i enlighet med
förordning (EG) nr 470/2009.

(2)

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering
med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel
anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr
37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt
aktiva substanser och deras klassificering med avseende
på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

(3)

En ansökan om att MRL-värden ska fastställas för tildi
pirosin för nötkreatur och svin har lämnats in till Euro
peiska läkemedelsmyndigheten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(4)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP)
rekommenderade att provisoriska MRL-värden fastställs
för tildipirosin i muskel, fett, lever och njure för nötkrea

(1) EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.
(2) EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.

L 223/40
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 24 oktober 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 augusti 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

25.8.2010
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BILAGA
I tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska följande substans införas i alfabetisk ordning:
Farmakologiskt aktiv substans

Tildipirosin

Djurslag

Nötkreatur, get

Svin

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser
(i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

400 μg/kg

Muskel

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

200 μg/kg

Fett

Det provisoriska MRL-värdet för muskel ska inte gälla injektions
stället, där resthalten inte ska överstiga 11 500 μg/kg.

2 000 μg/kg

Lever

3 000 μg/kg

Njure

1 200 μg/kg

Muskel

800 μg/kg

Skinn och fett

5 000 μg/kg

Lever

10 000 μg/kg

Njure

Terapeutisk klassificering

Makrolider”

SV

”Tildipirosin

Restmarkör

De provisoriska MRL-värdena ska upphöra att gälla den 1 januari
2012.
Det provisoriska MRL-värdet för muskel ska inte gälla injektions
stället, där resthalten inte ska överstiga 7 500 μg/kg.

Europeiska unionens officiella tidning

De provisoriska MRL-värdena ska upphöra att gälla den 1 januari
2012.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 760/2010
av den 24 augusti 2010
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden”) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr
2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt
och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:
I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan
kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena
vid import från tredje land för de produkter och de perioder
som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förord
ning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 25 augusti 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 augusti 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.

25.8.2010
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BILAGA
Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland

(1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

TR
ZZ

103,0
103,0

0707 00 05

TR
ZZ

132,5
132,5

0709 90 70

TR
ZZ

122,5
122,5

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

113,6
123,2
151,3
118,5
139,7
129,3

0806 10 10

BA
EG
TR
ZZ

91,2
281,8
120,1
164,4

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

114,0
66,8
91,6
65,6
90,0
119,5
95,9
94,6
92,3

0808 20 50

AR
CL
CN
TR
ZA
ZZ

115,4
150,5
80,6
133,1
94,5
114,8

0809 30

TR
ZZ

135,8
135,8

0809 40 05

BA
IL
XS
ZA
ZZ

59,9
160,9
59,4
191,2
117,9

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ”
betecknar ”övrigt ursprung”.

PRENUMERATIONSPRISER 2010 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 100 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

770 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

400 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, cd-rom, 2 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

300 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar).
Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
cd-rom med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.
Cd-rom-format ersätts av dvd-format under 2010.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande Internetadress:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu
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